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เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
__________________________________________________________

ดวยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดสรรงบประมาณใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียน

ออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามขอ 6 และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

ผลิตบทเรียนออนไลนท่ีใชในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เร่ือง

การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2566 จึงออกประกาศฯ รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ

NPRU Online Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้   

ขอ 1 รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลําดับ ผูท่ีไดรับทุน ชื่อรายวิชา

คณะครุศาสตร

1 อาจารยจารุวรรณ สาสูงเนิน 1172101 การพัฒนาการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย

2 อาจารยรวิวรรณ ส่ือสุวรรณ 1182107 สมรรถภาพทางกาย

คณะพยาบาลศาสตร

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรียม นมรักษ 4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

4 ผูชวยศาสตราจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารธินีย แสนยศ

อาจารย ดร.ทัศนีย ตริศายลักษณ

อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ

อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน

5 ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ 4173781 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ 1

6 อาจารย ดร.กรวรรณ สุวรรณสาร

อาจารยนงนุช เชาวนศิลป

4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ

7 ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา 4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
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8 อาจารยศิริพร ฉายาทับ

อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ

อาจารยศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท

อาจารยสุนีย เนตรภิญโญ

4175302 การผดุงครรภ

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต 4173901 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10 อาจารยสุธินันท โสภาภาค 2062211 หนาทับดนตรีไทย

11 อาจารยอรรณพ เรืองมณี 2062405 เครื่องสายสากล 3

12 อาจารย ดร.กันยสินี จตุพรพิมล 1573708 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู

ภาษาจีน 

13 อาจารย Shen Ye 2913243 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก

14 อาจารยนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ 1500212 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน

15 อาจารย ดร.ปราณี สีนาค 1551402 สัทศาสตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

16 อาจารย ดร.นารีมา แสงวิมาน 1552305 วรรณกรรมสําหรับเด็ก

คณะวิทยาการจัดการ

17 อาจารยพัชรกันต นิมิตรศดิกุล 3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หรรษา คลายจันทร

พงษ

3563308 การพัฒนาภาวะผูนําในโลกการ

เปล่ียนแปลง

19 อาจารย ดร.ชนพงษ อาภรณพิศาล 3561101 องคการและการจัดการ

20 อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ 3611101 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

21 อาจารยสุประวีณ ศิรินุกุลวัฒนา 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22 อาจารยกุลยา เจริญมงคลวิไล 7192703 การออกแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร

23 ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ชอเหมือน 7152307-64 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

สถาบันภาษา

24 อาจารยสุพัชยา สงพิทักษ 1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล

25 อาจารย Jemar Largo Dela Cruz 1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

26 อาจารย Jade Oliver Narca Dabon 1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
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27 อาจารย Jaime JR Arnaiz Paster 1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

28 อาจารย Paul Alvin Gonzales Dimayuga 1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

ขอ 2 ผูมีสิทธิรับทุน ตองเขารับการอบรมเพื่อรับทราบเงื่อนไขและหลักเกณฑในการพัฒนารายวิชา ในวันที่ 6-
7 กุมภาพันธ 2566 ณ อาคารสํานักคอมพิวเตอร 

 ในกรณีท่ีผูรับทุนไมเขารับการอบรมตามวันและเวลาที่กําหนด ใหยกเลิกการใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียน
ออนไลนดังกลาวได 

ขอ 3 ใหผูมีสิทธิรับทุนดังกลาว   สงผลงานบทเรียนออนไลนที่เสร็จสมบูรณแลว   ภายในวันที่ 28 เมษายน
2566 เพ่ือเขารับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ 

  ขอ 4 รายละเอียดในการจัดทําบทเรียนออนไลน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ประกาศ ณ  วันที่  19 มกราคม พ.ศ. 2566

 

(อาจารย ดร. วิรัตน ปนแกว)
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